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เหตุผล
ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของ
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “AA-” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “AA-” โดยบริษทั จะ
นาเงินที่ได้จ ากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั และชาระหนี้เงินกู้ยมื ทัง้ นี้
อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าธุรกิจในฐานะผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุด
ในประเทศ เครือข่ายในการรองรับ-ส่งต่อและให้บริการผูป้ ่วยที่แข็งแกร่งและกว้างขวางของบริษทั
ตลอดจนผลการดาเนินงานทีเ่ ข้มแข็ง ด้วยการสร้างกระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่ง ในการพิจารณาอันดับ
เครดิตยังรวมถึง คณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ท่มี คี วามสามารถและมาก
ประสบการณ์ดว้ ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการใช้เงิน
ลงทุนจานวนมากเพื่อการขยายกิจการในระยะปานกลาง ตลอดจนสภาวะการแข่ งขันในธุรกิจเพื่อ
สุขภาพทัง้ ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการก่อตัง้ ในปี 2512 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเมื่อปี 2534 บริษัทเป็ นผู้นาธุร กิจ ในฐานะผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ ท่สี ุด
ในประเทศด้วยเครือข่ายตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลทีแ่ ข็งแกร่ง ปจั จุบนั บริษทั มีโรงพยาบาลในเครือ
ทัง้ หมด 41 แห่งภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในประเทศจานวน 5 ตรา ภายใต้ตรา
สัญลักษณ์โรงพยาบาลต่างประเทศ 1 ตรา และภายใต้ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศ
อีก 6 ตรา โดยตราสัญลัก ษณ์ โรงพยาบาลหลัก คือโรงพยาบาลกรุง เทพ (19 แห่ง ) โรงพยาบาล
สมิตเิ วช (5 แห่ง) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (1 แห่ง) โรงพยาบาลพญาไท (5 แห่ง) และ โรงพยาบาล
เปาโล (3 แห่ง) ตราสัญลักษณ์เหล่านี้ เป็ นที่รจู้ กั อย่างดีในกลุ่มคนไทย ส่วนโรงพยาบาล 2 แห่งใน
ประเทศกัมพูชาดาเนินงานภายใต้ช่อื Royal International Hospital นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลอีก
6 แห่ ง ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ ต ราสัญ ลัก ษณ์ โ รงพยาบาลท้ อ งถิ่น คือ โรงพยาบาลสนามจัน ทร์
โรงพยาบาลเทพากร โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชันแนล
่
โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลดีบุก
และโรงพยาบาลเมืองเพชร ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2558 บริษทั มีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วย
ในทัง้ สิ้น 5,507 เตีย ง ฐานลู ก ค้า ของบริษัท ครอบคลุ ม กลุ่ ม คนไข้ร ะดับ กลางถึง ระดับ บนใน
หลากหลายทาเล
สถานะทางธุรกิจ ของบริษัท มีความแข็งแกร่งมากซึ่ง สะท้อนถึงการเป็ นผู้นาธุรกิจ ในฐานะ
ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั
มาจากความหลากหลายทัง้ ในด้านบริการ ฐานลูกค้า และทาเลที่ตงั ้ บริษทั เป็ น แหล่งรวมบุคลากร
ทางการแพทย์ท่ใี หญ่ ท่สี ุด ในประเทศไม่ว่าจะเป็ นแพทย์ พยาบาล รวมถึง พนัก งานคลัง ยาและ
เวชภัณฑ์ อีกทัง้ ยังมีเครือข่ายระบบส่งต่อผูป้ ่วยที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย โรงพยาบาลในกลุ่มเน้น การ
รักษาและให้บริการในระดับตติยภูมซิ ง่ึ จะช่วยเพิม่ รายได้และเพิม่ อัตราการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ รวมทัง้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มากยิง่ ขึน้ การประหยัดจากขนาด
ซึง่ เป็นผลจากการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร การจัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์หลัก
ร่วมกันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ตน้ ทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ผลการดาเนินงานของบริษทั ยังคงแข็งแกร่ง ดีอย่างต่อเนื่อง รายได้จ ากการดาเนินกิจการ
โรงพยาบาลของบริษทั ในช่วงปี 2552-2557 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ทร่ี ะดับ 18% บริษทั มี

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ที่ 14,845 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโต
ของจานวนคนไข้ในเครือข่ายโรงพยาบาล การเพิม่ จานวนผูป้ ่วยส่งต่อ และการรวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาลทีค่ วบรวมเข้ามา โดยในช่วง 3 เดือน
แรกของปี 2558 โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วยนอกจานวน 24,434 คนต่อวัน เพิม่ ขึน้ 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน
และรองรับผูป้ ่วยในจานวน 3,618 เตียงต่อวัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้จากผูป้ ่วยประมาณ 56% มาจากผูป้ ่วยใน
และทีเ่ หลือมาจากผูป้ ว่ ยนอก ส่วนรายได้จากกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีช่ าระเงินเองมีมากกว่า 63% ของรายได้รวม
ในช่วงปี 2558-2560 สมมติฐานพืน้ ฐานของทริสเรทติง้ คาดว่ารายได้ของบริษทั จะเติบโตโดยเฉลีย่ 10% ต่อปี โดยปจั จัยขับเคลื่อนการเติบโตทาง
ธุรกิจจะมาจากการเปิ ดโรงพยาบาลแห่งใหม่และการเติบโตของจ านวนผูป้ ่วยในโรงพยาบาลในเครือของบริษทั อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
(อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้) อยูท่ ่ี 21.5% ในปี 2557 และ 23.6% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558
เปรียบเทียบกับระดับ 20.4% ในปี 2556 อันเป็ นผลมาจากรายได้ท่เี ติบโตอย่างแข็งแกร่งและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท
โดยทริสเรทติง้ คาดว่าอัตราส่วนกาไรของบริษทั ในช่วง 2558-2560 จะอยูท่ ร่ี ะดับประมาณ 22%
สถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุนจากผลการดาเนินงานทีด่ ี ตลอดจนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึน้
และสภาพคล่องทีเ่ พียงพอ เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั อยูท่ ่ี 10,832 ล้านบาทในปี 2557 ปรับสูงขึน้ จาก 9,411 ล้านบาทในปี 2556 ในช่วงปี
2558-2560 ทริสเรทติ้งคาดว่ากระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยู่ในช่วง 11,000-13,000 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมจะอยูใ่ นช่วง 35%-45% ในปี 2558-2560
บริษทั วางแผนจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือเป็ น 50 แห่งภายในปี 2560 เพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว บริษทั ก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหม่อย่างต่อเนื่องและได้ซอ้ื ธุรกิจโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อขยายฐานคนไข้ในหลายพืน้ ที่ การขยายธุรกิจทาให้ ภาระหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก
22,801 ล้านบาท ณ ปลายปี 2556 มาเป็ น 28,991 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษทั มีฐานทุนขนาดใหญ่และบริหาร
โครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง จึงทาให้อตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั อยูท่ ร่ี ะดับต่ากว่า 40% ในช่วงปี 2556 ถึงสิน้ เดือนมีนาคม
2558 ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะมีคา่ ใช้จา่ ยฝา่ ยทุนโดยรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทในช่วงปี 2558-2560 โดยคาดว่าเงินทุนสาหรับการลงทุนบางส่วน
จะมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ทริสเรทติง้ คาดหวังให้บริษทั จัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวังและรักษาความยืดหยุน่ ทางการเงิน
ทีเ่ พียงพอ นอกจากนี้ ยังคาดหวังให้บริษทั คงอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่ นระดับไม่เกิน 45% ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าด้วย
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ของบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความ
เป็ นผูน้ าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังคงผลประกอบการทีเ่ ข้มแข็ง ไว้ได้ ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดหวังให้บริษทั ขยาย
เครือข่ายโรงพยาบาลโดยไม่ทาให้สถานะทางการเงินอ่อนแอลงอย่างมีนัยสาคัญ อันดับเครดิตของบริษทั อาจได้รบั แรงกดดันให้ตอ้ งปรับลดลงหากบริษทั
มีการลงทุนโดยการก่อหนี้เชิงรุก หรือหากการทากาไรของบริษทั แย่ลงเป็ นระยะเวลานาน โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั สามารถเกิดขึน้
ได้หากสถานะทางการเงิน ของบริษทั ปรับดียงิ่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทีท่ าให้ระดับ อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมอยูท่ ร่ี ะดับ 60%-70%
เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BDMS)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BDMS166A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
BDMS233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2568
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มี.ค.
2558
15,548
270
2,289
3,506
1,647
93,427
28,991
51,287
23.6

------------------------------ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------------------2557
2556
2555
2554
2553
56,065
972
7,394
10,832
7,798
93,370
31,673
48,998
21.5

50,615
957
6,113
9,411
7,344
76,399
22,801
42,644
20.4

45,478
849
6,142
8,819
5,791
68,461
19,916
38,387
22.5

36,234
770
3,907
6,772
3,560
58,792
16,792
33,417
22.2

23,734
584
2,295
4,436
1,192
32,197
10,751
16,283
22.2

14.5 **
15.6

14.1
14.4

14.1
12.5

16.3
13.9

16.5
11.8

13.9
10.1

38.7 **
36.1

34.2
39.3

41.3
34.8

44.3
34.2

40.3
33.4

41.3
39.8

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือ
ถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ควา มเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนา
เกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการ
ด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูล
ทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่ร ั บประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการ
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation-th2/rating-criteria.html
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